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PRIMERA TAULA RODONA : 
“Recuperar la història d’una Llei generada amb molta participació” 

• Violència institucional. No va ser possible admetre-la en la Llei. Una de les qüestions que caldria 
canviar. Ara no seria concebible. 

• Llenguatge (des dels feminismes): superant la “Ley contra la violencia de género” (fins a la violència 
viril i finalment masclista). 

• Llei de drets: drets de les dones són drets humans, garantir la vida en llibertat. 

• Cridades a actuar ja, a partir d’un bon diagnòstic: redefinint el concepte d’expertesa, recollint la de 
les dones, de les entitats, de la perspectiva feminista del dret... 

• El paper clau de les assemblees territorials de dones per nodrir especificitats d’àmbits i territoris 
(sistema territorial i de mobilitat androcèntric)

• Inclusió de les diverses manifestacions de violència

• Reconeixement de les diversitats, de la pluralitat de les dones (alerta amb legislar amb criteris 
d’igualtat que suposin una doble discriminació). 



PRIMERA TAULA RODONA : 
“Recuperar la història d’una Llei generada amb molta participació” 

• Restituir la ciutadania a les dones i la il·lusió al moviment feminista, que aterra a la institució, a 
l’ICD. 

• D’una Llei punitivista (1/2004) a una Llei de drets. 

• Superar la rigidesa per trobar verbs màgics: intervenir (no denunciar, però sí una postura activa).

• Creació d’una sindicatura de greuges o sindicatura de les dones. 

• L’emoció pel detall com el de l’Article 9: dones que han patit violència com a dones que han pogut 
activar recursos propis. 

• Mesures molt avançades: Millores econòmiques. Només tenir en compte els ingressos de les 
dones. Accés a tots els serveis. Les acreditacions. 



PRIMERA TAULA RODONA : 
“Recuperar la història d’una Llei generada amb molta participació” 

• La Llei reconeixia que les dones havien de viure vides lliures de violències i hi havia complicitats 
polítiques (locals, autonòmiques...) més el moviment feminista. 

• La Llei penal no és suficient, calia una Llei civil àmplia.   

• Les dones al centre de la intervenció (agents actives, amb respecte a les seves decisions) i que la 
Llei fos reparadora. 

• Disseny de la xarxa d’atenció: ampliar la mirada a tots els serveis i necessitats, generant un model. 
Incidir en la formació, prevenció de professionals. 

• Allò que la Llei pot garantir i el debat sobre la recuperació i reparació 



SEGONA TAULA RODONA : 
“Avaluant els resultats i mirant el futur” 

• Cal recuperar l’esperit participatiu que va elaborar la Llei (assemblees territorials, permanents 
àmplies, sessions de treball en plenari amb GT i alta participació). Nova etapa del CNDC. 

• També a nivell interdepartamental, a recuperar 

• Ha estat l’eina que ens ha permès “sobreviure” i salvar una mínima intervenció en els anys més 
crítics. 

• Ara, per mandat social i compromís polític, ens cal tonar a “viure”.



DEMANDES CLAU  

PLA ESTRATÈGIC DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 2018-2021 

Prevenció i eradicació de la violència masclista

(programa d’intervenció integral contra la violència masclista)



DEMANDES CLAU – PRESSUPOST 
1. COMPROMÍS I TRANSPARÈNCIA AMB LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

ACONSEGUIR UN PRESSUPOST ESTABLE, AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE I AMB INCREMENT 
ANUAL PER AQUEST EIX I NO SUBJECTE A CANVIS POLÍTICS.
• Incorporar en els pressupostos una partida específica per l’abordatge de les violències masclistes

• Obtenir el compromís del Parlament de Catalunya respecte del requeriment imprescindible de que
hi hagi una partida pressupostària específica per l’abordatge de les violències masclistes. Que
aquesta sigui votada per part del Parlament.

• Visibilitzar quin és el volum total i anual destinat a l’abordatge de les violències masclistes. L’ICD ha
d’emetre l’informe anual d’execució pressupostària, amb les decisions polítiques preses.

• El pla ha de tenir anualment una avaluació econòmica acompanyada d’una auditoria que doni
compte del pressupost executat de tots els Departaments i Secretaries.

• Sobre el pressupost executat s’incrementaria un 10%

• I per descomptat, obtenir un pla amb una partida pressupostària clara i garantida



DEMANDES CLAU – ÀMBITS I TIPOLOGIES
2. ATENCIÓ A TOTES LES TIPOLOGIES DE VIOLÈNCIA I TOTA LA DIVERSITAT DE
DONES
• La Xarxa ha d’intervenir en les situacions d’assetjament sexual, o per raó de sexe a l’àmbit

laboral, més del que ara ho està fent

• Reconèixer les violències sexuals com a una manifestació concreta en la que els serveis
han d’intervenir específicament.

• La intervenció en situacions de mutilacions genitals femenines també ha de ser
contemplada per la Xarxa i no només en la prevenció. És una violència sexual molt
invisibilitzada quan parlem d'atenció i recuperació. Quan parlem d'atenció malgrat que la
possibilitat estava present des de l'inici de la configuració dels recursos especialitzats, l'
accés als serveis específics de VM és anecdòtic. També la recuperació i el nou protocol
d’abordatge.

• El model d'abordatge de Matrimonis forçats torna a estar centrat en una idea del fet penal
i de la interculturalitat, i no en la vulneració dels drets de les dones. Aquesta expressió de
VS requereix, multiplicitat d'enfocaments, que es facin canvis substancials no només en
com s'aborda des dels serveis sinó també des de l'enfocament més conceptual. Es tracta
d'una violència comunitària però que s'executa majoritàriament a l'àmbit de la família.
Aquesta situació no està resolta



DEMANDES CLAU – ÀMBITS I TIPOLOGIES
2. ATENCIÓ A TOTES LES TIPOLOGIES DE VIOLÈNCIA I TOTA LA DIVERSITAT DE DONES

• Garantir l’accés a les dones víctimes de tracta a les xarxes d’atenció integral.

• Facilitar mesures de suport específic a les dones víctimes de tracta, incloent-hi el procés de detecció
• Promoure la identificació - per part de les/els professionals sense necessitat o requeriment de col·laboració o

denúncia policial o judicial
• Facilitar l’accés als recursos i prestacions a les dones en situació de tracta creant mecanismes per traspassar

les dificultats de sortir-se’n (problemes de documentació i regularització, poca xarxa social de suport, etc.)
• Ampliar la formació a professionals dels serveis d’atenció bàsica en tots els àmbits, per facilitar eines de

detecció de dones possibles víctimes de tracta

• Promoure estratègies de col·laboració i de suport amb les entitats de dones que treballen amb dones víctimes de
tracta en les tipologies reconegudes amb biaix de gènere per les directives europees, com són la tracta amb
finalitat de prostitució forçada, els matrimonis forçats i la servitud, posant especial atenció en totes les parts del
procés d’intervenció des de la detecció, l’atenció directa, la recuperació i la reparació.

• Crear estratègies interdepartamentals, interinstitucionals i multidisciplinàries, per tal de fer un abordatge integral
de la problemàtica de la tracta amb finalitat de prostitució forçada i per minvar l’impacte de les discriminacions que
pateixen les dones víctimes d’aquesta violència masclista, evitant tota revictimització



DEMANDES CLAU – EQUITAT TERRITORIAL
3. DRET DE LES DONES A SER ATESES - PAL·LIAR L’INEQUITAT TERRITORIAL CONFORMANT SERVEIS QUE POSIN LES
PERSONES AL CENTRE I UNA ADMINISTRACIÓ ERGONÒMICA

Cal garantir una equitat territorial a partir de:

• L’estudi constata una deficitària atenció pels serveis especialitzats segons territori i manca de perspectiva de
gènere en els serveis generalistes. Un escàs nombre de serveis especialitzats al territori, la seva distribució i la
desconnexió territorial i de transport entre els recursos representa el principal problema de l’accessibilitat.

• Revisar l’atenció a dones en funció de la distància de km o per tradició de trajectes, transport i moviments
“naturals”

• Situar ajudes per a que les dones i les seves criatures puguin arribar als serveis, com ara serveis de taxis (com es
duu a terme en espais de salut) i que sigui possible tramitar-les des del propi SIAD

• Facilitar que per qüestions de seguretat o resguard de la identitat puguin ser ateses per un servei on no està
empadronada.

També s’ha de garantir l’accessibilitat des de la perspectiva de les places disponibles

• El 35,4% dels i les professionals enquestats apunten l’existència de llistes d’espera

• Augmentar recursos i esforços per reduïr les llistes d’espera d’accés als recursos i serveis

• Cal un mapeig i una aposta per serveis ja



DEMANDES CLAU - MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

4. MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

SIADs
• Cal que els SIADs tinguin una reglamentació del servei: les figures que inclou, les tasques que es duen a

terme. Cal que aquestes figures a més es coordinin i treballin amb la xarxa (actualment algunes
licitacions surten per lots i no contemplen cap relació entre les figures)

• Actualment hi ha una una diversitat injusta territorialment, depèn de que l’Ajuntament decideixi apostar
més o menys per les polítiques d’abordatge.

• Coordinadores multicàrrecs: 70% de les coordinadores tenen altres càrrecs dins el municipi, a banda del SIAD (2013).
• Coordinadores multifuncions: 70% de les coordinadores assumeixen diverses funcions dins del SIAD (2013).
• SIADs unipersonals: la coordinadora compta amb el suport externalitzat d’alguna professional (psicòloga o advocada).

• Funcions: Cal que no només atengui violències masclistes (sobretot si tenen serveis especialitzats a
prop) per tal que s’atenguin totes les necessitats de les dones

• Cal assegurar la capacitació de les professionals. És necessari assegurar que l’equip compta amb
supervisió i té cura de les professionals

• Cal facilitar formació en perspectiva de gènere i establir plans formatius anuals.

• En cas de no tenir aquests requisits, no es podria tenir el suport del contracte programa

• Cal una reformulació de les dotacions dels contractes programes dels SIAD



DEMANDES CLAU - MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ
4. MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

Cal un replantejament del model de casa d’acollida, donat que:

• Ara hi ha serveis ambulatoris més potents, han de poder treballar apostant per l’autonomia, actualment hi ha
molts més serveis en la xarxa

El que ha pujat és la vulnerabilitat social, de fet actualment s’estan atenent situacions de molta vulnerabilitat.
Bàsicament perquè no hi ha un suport real de l’estat del benestar, és una situació terrible fruit de la manca de
parc d’habitatge i diverses situacions de vulneració. Per aquest motiu són aquestes situacions les que cal abordar,
com ara:

• La Renda Garantida de Ciutadania ha de situar les violències masclistes com a col·lectiu prioritari.

• A més, la mateixa renda garantida o les ajudes socials no es poden posar en joc sense tenir en compte
determinades demandes o opcions de les dones (per exemple, ara es posen en joc si viatges fora del país més
de 15 dies (perquè en molts paisos d’orígen els viatges impliquen més de 15 dies).

• Cal reforçar la Taula d’Emergències Socials i facilitar que disposi de més parc d’habitatges de lloguer social arreu 
de Catalunya, és necessària una aposta real per part de les administracions per aconseguir habitatge social.

• En el cas de l’acollida, apostaríem per augmentar en tot cas els pisos d’autonomia, amb una proposta repensada 
d’atenció, que no exclogui situacions amb d’altres vulnerabilitats o complexitats: diversitat funciona, salut 
mental, addiccions, exercir la prostitució… 

• És urgent dissenyar i implementar programes específics que garanteixin l’accés a l’habitatge de les dones que 
han patit violència masclista i els seus fills i filles. 



4. MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

INSERCIÓ LABORAL

• Valoració majoritàriament negativa de la intervenció inserció laboral, amb un 60,1% dels i les professionals que
la suspenen.

• És d’imperiosa necessitat promoure programes específics que facilitin la inserció laboral de les dones que han
patit violència masclista.

• Es proposa la implementació de figures d’insertora laboral per a violència masclista als serveis específics de la
Xarxa o als serveis generals d’inserció laboral.

• Cal garantir que les dones que han viscut violència masclista puguin trobar feina remunerada al mercat laboral
formal amb condicions laborals dignes. Per als casos en què la inserció laboral no és possible, o fins que
aquesta arriba, han d’arbitrar-se ajudes socials per a les dones víctimes de violència masclista que els permeti
viure amb dignitat amb els seus fills i filles.

• En aquest sentit, les dones en situació administrativa irregular han de poder accedir a aquestes ajudes socials
sense discriminació.

• Respecte la RAI, cal consensuar els requisits per a la seva concessió segons el marc legal i fer-los conèixer per
totes les delegacions territorials del SEPE, acceptant la certificació expedida pels serveis d’atenció sense
requerir mesures de protecció judicial vigents, augmentar la quantia econòmica de l’ajut i fer-la accessible per a
les dones que tenen situació administrativa irregular. Cal arbitrar sortides per a les dones víctimes d’altres
violències masclistes diferents a la de la parella i familiar o que que estan en situació administrativa irregular i
que per aquest motiu no poden accedir a la RAI

DEMANDES CLAU - MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ



4. MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

ATENCIÓ A FILLS I FILLES
• La informació quantitativa recaptada a partir de l’enquesta situa la intervenció amb les filles i fills de

les víctimes com a un dels punts més febles de la Xarxa: el 47,4% dels i les professionals enquestats ho
va assenyalar com un dels aspectes a millorar.

• Cal l’aposta pels serveis de qualitat valorant que és una INVERSIÓ de futur.
• Cal garantir l’atenció d’aquestes criatures. Enfortir els drets dels i les nens i nenes i adolescents en les

intervencions d’urgència per violència masclista.
• Els STPT han de seguir treballant en la incorporació de la perspectiva de gènere i treballar des de

l’impacte que genera la violència masclista en infants i adolescents.
• NO s’han aplicat les conclusions de l’estudi sobre els drets de les adolescents (2013)
• La Xarxa ha d’adaptar-se i aproximar-se a les nenes i adolescents i buscar mètodes nous i atractius
• La pèrdua de la perspectiva de gènere en les intervencions contra les VS, i sobretot pel que fa al tema

de l’abús sexual amb infància i adolescència.
• Generar espais de treball conjunt i coordinació entre la xarxa d’atenció a les violències masclistes i la

xarxa de protecció a la infància. El marc de les violències masclistes ha de ser comprès des de la
perspectiva d’infància, així com la xarxa d’abordatge de les violències masclistes ha de tenir en compte
sempre infants, adolescents i joves.

DEMANDES CLAU - MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ



4. MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ

LA VINCULACIÓ AMB LA RESTA DE SERVEIS

• Els Serveis socials no integren la xarxa d’atenció i recuperació integral. No obstant això, en els
circuits territorials tenen un paper molt rellevant. La formació i sensibilització de serveis socials
en la perspectiva de gènere i en violència masclista continua sent minoritària i, per tant,
absolutament necessària.

DEMANDES CLAU - MILLORA DE LA XARXA D’ATENCIÓ



DEMANDES CLAU – PROFESSIONALS 
5. GARANTIR QUE LES PROFESSIONALS DE LA XARXA D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES TENEN FORMACIÓ CONTINUADA I CURA PER PREVENIR EL BURN OUT

• S’han de garantir condicions laborals favorables per a les persones treballadores de la Xarxa. El 73,7% de les
persones enquestades van respondre que no disposen de cap acció o mesura contra el desgast professional.

• En els casos d’externalització de serveis, les administracions públiques han de vetllar perquè les empreses
concessionàries garanteixin condicions laborals adequades per a les seves persones treballadores.

• Es considera recomanable incloure al Capítol VII del Protocol Marc dedicat als Estàndards de serveis clàusules
respecte les condicions laborals mínimes de les persones treballadores de la Xarxa, ja que, entre altres motius,
repercuteixen clarament en la prevenció de la síndrome burn out.

• Són imprescindibles mecanismes de supervisió i suport als equips en tots els serveis i de manera periòdica, no
puntual.

• Cal garantir que totes les persones que treballen a la Xarxa tinguin formació en perspectiva de gènere i en
intervenció en violències masclistes, també a l’administració pública on aquesta selecció no és possible pel
mateix sistema de contractació pública.

• Aquesta formació ha de ser continuada, amb programes formatius anuals. Per exemple, tres formacions anuals.



DEMANDES CLAU – PREVENCIÓ  
6. REALITZAR UNA VERITABLE ESTRATÈGIA DE PREVENCIÓ A DIVERSOS
NIVELLS
• La prevenció i sensibilització contra la violència masclista ha d’enfortir-se a tot el territori de

Catalunya i atendre les especificitats que implica la prevenció de les diferents violències masclistes i
la diversitat de les dones. Aquest enfortiment serà possible, entre d’altres:

• Si millora la dotació de recursos dels serveis que permetin alliberar professionals de l’atenció per
treballar en la prevenció i sensibilització.

• Si es creen estratègies coordinades des de tots els diversos serveis que actuen en cada territori
realitzant prevenció.

• A més, altres accions serien:

• Establir un programa de prevenció transversal que incideixi no només en la població jove si no també
a persones adultes que hi treballen i són referents dels/de les joves (professors/es, responsables
d'espais de lleure, responsables d'espais d'esports...)
• Incorporar estratègies de prevenció de violència masclista i perspectiva de gènere en els CV

escolars
• Implicar a tots els Departaments de la Generalitat per treballar la prevenció

• Definició de les eines per fer efectiva la sanció de tota publicitat amb contingut sexista.



DEMANDES CLAU – ÒRGANS JUDICIALS 
7. PAL·LIAR LA GREU SITUACIÓ QUE ES DÓNA A ÒRGANS JUDICIALS
• Sol·licitem, un estudi qualitatiu que pugui donar llum a allò que està passant especialment a

Catalunya amb l’objectiu de realitzar propostes factibles. Aquesta és una demanda que és urgent
perquè davant de les ratios d’OP sol·licitades i concedides, i totes les dades del “Observatorio de
violència domestica y de género”, NO podem tolerar que de forma directe o indirecte es culpi a les
dones interpel·lant-les sobre si han demanat o no ajuda, o si han denunciat o no ho han fet, donat
que la meitat de les dones que van ser assassinades van realitzar-ho i no van trobar protecció en el
sistema jurídico-penal.



7. PAL·LIAR LA GREU SITUACIÓ QUE ES DÓNA A ÒRGANS JUDICIALS 

En relació a la formació:

• Cal, no només formació jurídica, sinó formació específica i adequada que permeti identificar les
situacions de violència a tot el personal d’òrgans judicials, una formació que ajudi a superar les
dificultats en la identificació de les violències, que potenciï la reflexió al voltant dels mecanismes o
creences que legitimen la violència, i per descomptat que utilitzi eines bàsiques per a la comprensió
de la problemàtica com la perspectiva de gènere.

• Cal formació específica per a cossos i forces de seguretat, ja que, si efectivament com se’ns ha dit, no
és possible que hi hagi un Grup especialitzat que reculli les denúncies, es sol·licita que com a mínim
en cada torn hi pugui haver persones de referència i especialitzades.

• Cal aprofundir en la demanda de que si forces i cossos de seguretat lliuren una valoració de risc als
òrgans judicials, pugui ser evaluada, no causi diferències en funció de a qui demanes l’atenció.

• Cal que la resta de professionals, que treballen i acompanyin a les dones en situacions de violència
masclista tinguin també formació i informació sobre mètodes i procediments per a la conservació de
la prova.

DEMANDES CLAU – ÒRGANS JUDICIALS 



7. PAL·LIAR LA GREU SITUACIÓ QUE ES DÓNA A ÒRGANS JUDICIALS
Esdevé necessari millorar en la visibilització:

• Cal que les lesions greus entrin en el recompte de casos de violència masclista en totes les
estadístiques.

• Cal revisar quines tipologies i circumstàncies on també hi ha de fons la violència masclista es queden
fora del recompte.

• Cal que el casos de dones assassinades que havien demanat protecció jurídico-penal siguin
investigats per al poder judicial, per tal de saber què va passar així com demanar responsabilitats.
Caldria demanar que el CGPJ investigui d’ofici els casos d’assassinat on la dona havia sol·licitat ordre
de protecció i aquesta no va ser concedida. Caldria que aquesta investigació es publiqués i
s’informés, i es formés tant a judicatura com a cossos i forces de seguretat sobre les deficiències
detectades.

DEMANDES CLAU – ÒRGANS JUDICIALS 



DEMANDES CLAU – TREBALL EN XARXA 
8. UN AUTÈNTIC ABORDATGE EN XARXA I COORDINAT 

• Dispersió informativa i institucional que no facilita el vincle entre els diversos Protocols associats a les
diverses manifestacions de les violències sexuals. En cap espai institucional, ni al mateix Protocol
Marc, s'especifica qui s'ha de regir pels protocols. Això seria un element important tenint en
compte que hi ha protocols de diversos departaments

• Generar un us i avaluació dels estàndards de servei

• Manca d'indicadors i la manca d'informació

• Disfuncions clares en la proposta d’abordatge de fa 8 anys, avaluació i millora



DEMANDES CLAU – TREBALL EN XARXA 
8. UN AUTÈNTIC ABORDATGE EN XARXA I COORDINAT 

• Donar un suport real a les tècniques que al llarg del territori estan desenvolupant les polítiques
d’abordatge de les violències masclistes (avaluació de cada cas, detecció de necessitats, suport
tècnic...)

• Revisar el model de comissions d’abordatge, creant espais reals, consolidats i legitimats de treball en
xarxa (que participar en les comissions formi part de la feina dels i les professionals)

• Crear mecanismes de suport i supervisió del treball en xarxa, sempre des de la vessant de
l’acompanyament

• Nous protocols (festes...) són una oportunitat de revisió, d’ampliació de sortir del marc

• Revisar les funcions i tasques de la Comissió Nacional per l’abordatge de les Violències masclistes
perquè sigui un veritable òrgan de seguiment i avaluació

• Generar un projecte real de co-producció de les polítiques públiques d’abordatge de les violències
masclistes amb un pla de treball continuat, sostingut i adequadament compensat econòmicament
amb les entitats especialtizades

• Establir una reglamentació dels circuits contra la violència masclista



DEMANDES CLAU 
8. UN AUTÈNTIC ABORDATGE EN XARXA I COORDINAT 

• És imprescindible:

• Un model d’abordatge de les violències sexuals, que veritablement modifiqui el model
d’intervenció actual i sigui participat. Fugir del relat de l’exclusió.

• Aprofundir realment en la diversitat i interseccionalitat (d'origen, cultura, diversitat funcional...) i
les oportunitats d’obertura i reconfiguració que això suposa.

• Generar espais de treball conjunt i coordinació entre la xarxa d’atenció a les violències masclistes
i la xarxa de protecció a la infància. El marc de les violències masclistes ha de ser comprès des de
la perspectiva d’infància, així com la xarxa d’abordatge de les violències masclistes ha de tenir en
compte sempre infants, adolescents i joves.

• Generar un treball conjunt entre la xarxa d’abordatge de les violències masclistes i l’atenció a la
LGTBIfòbia. Cal valorar de quina manera s’integra un discurs sobre la diversitat de gènere,
identitat i orientació, i la xarxa pot garantir l’atenció a les violències LGTBIfòbiques. Cal entomar
el debat sobre els espais, i també els models d’abordatge.



MOLTES GRÀCIES 

Grup de treball d’abordatge de les violències masclistes del CNDC. 

Tampoc volem, ni podem esperar més.


